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2. Εισαγωγή

Περιεχόµενα
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι η κύρια πηγή στοιχείων για την
απασχόληση και την ανεργία. Πρόδροµός της υπήρξε η «Έρευνα
Απασχολήσεως» η οποία διεξήχθη από το 1974 έως και το 1980 και
κάλυπτε µόνο τις αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Χώρας.

2.1 Εισαγωγή

Το 1981 πραγµατοποιήθηκε η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού
καλύπτοντας για πρώτη φορά ολόκληρη τη χώρα και ακολουθώντας
τις προδιαγραφές παρόµοιων ερευνών στις χώρες-µέλη της τότε ΕΟΚ.
Μέχρι το 1997 η έρευνα διεξαγόταν το Β’ τρίµηνο κάθε έτους
παράγοντας αποτελέσµατα µια µόνο φορά ανά έτος. Από το 1998 και
εξής η έρευνα πραγµατοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
είναι σχεδιασµένη ώστε να παράγει αποτελέσµατα σε τριµηνιαία βάση.
Εκτός των στοιχείων για την απασχόληση και την ανεργία συλλέγονται
επίσης πληροφορίες που αφορούν δηµογραφικά χαρακτηριστικά,
επίπεδο εκπαίδευσης και συµµετοχή σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.

3. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων
3.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

Περιεχόµενα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

4. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόµενα

4.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
Βασικός σκοπός της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού είναι η κατανοµή του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15
ετών και άνω) σε τρεις πλήρως διακριτές οµάδες- απασχολούµενοι, άνεργοι και µη ενεργοί. Η Έρευνα
Εργατικού ∆υναµικού συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν δηµογραφικά χαρακτηριστικά,
χαρακτηριστικά της κύριας εργασίας, ύπαρξη και χαρακτηριστικά δεύτερης εργασίας, ολοκληρωµένο
εκπαιδευτικό επίπεδο, συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και
αναζήτηση εργασίας.
4.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
Η οικονοµική δραστηριότητα έως το 2007 ταξινοµείται σύµφωνα µε την ΣΤΑΚΟ∆ 03 η οποία είναι η
Ελληνική έκδοση της NACE Rev1.1. Από το 2008 χρησιµοποιείται η ΣΤΑΚΟ∆ 08, που στο τριψήφιο
επίπεδο είναι ταυτόσηµη µε την NACE Rev2. Η ταξινόµηση δίδεται στο τριψήφιο επίπεδο για την κύρια
εργασία και στο διψήφιο επίπεδο για την δεύτερη και προηγούµενη εργασία.
Το επάγγελµα έως το 2010 ταξινοµείται σύµφωνα µε την ΣΤΕΠ-92, η οποία είναι η Ελληνική έκδοση της
∆ιεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης των Επαγγελµάτων - ISCO-88 (Com). Από το 2011 χρησιµοποιείται
η ταξινόµηση ISCO-08. Η ταξινόµηση δίδεται σε τριψήφιο επίπεδο για την κύρια , τη δεύτερη και τη τελευταί
εργασία.
Η υπηκοότητα και η χώρα γέννησης ταξινοµούνται µε χρήση µιας ειδικής ταξινόµησης για την Έρευνα
Εργατικού ∆υναµικού.
Το επίπεδο εκπαίδευσης ταξινοµείται µε χρήση µιας ειδικής ταξινόµησης για την Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού η οποία επιτρέπει την ταξινόµηση της σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Τυποποιηµένη Ταξινόµηση της
Εκπαίδευσης (ISCED 11).
Το αντικείµενο σπουδών ταξινοµείται µε χρήση της ISCED 11 σε µονοψήφιο επίπεδο (για τις επιστήµες
και τις ξένες γλώσσες χρησιµοποιείται το διψήφιο και το τριψήφιο επίπεδο).
Οι γεωγραφικές περιοχές ταξινοµούνται σύµφωνα µε την ταξινόµηση NUTS.
4.3 Κάλυψη κλάδων
Η έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι έρευνα νοικοκυριών.
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4.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
Απασχολούµενοι είναι τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδοµάδα αναφοράς είτε
εργάστηκαν έστω και µία ώρα µε σκοπό την αµοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν –χωρίς αµοιβή– στην
οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία ή επιχείρηση από την οποία
απουσίαζαν προσωρινά (λόγω ασθένειας, άδειας, κλπ.).
Άνεργοι είναι τα άτοµα ηλικίας 15-74 ετών που ήταν χωρίς εργασία την εβδοµάδα αναφοράς (δηλαδή δεν
θεωρούνται απασχολούµενοι σύµφωνα µε τον προηγούµενο ορισµό), ήταν άµεσα διαθέσιµοι για εργασία και
είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες είτε είχαν βρει µια εργασία που θα
αναλάβουν µέσα στους επόµενους τρεις µήνες.
Μη ενεργοί είναι τα άτοµα που δε χαρακτηρίζονται ούτε απασχολούµενοι ούτε άνεργοι.
Αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό είναι τα άτοµα που εργάζονται στην επιχείρησή τους ή ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σκοπό το κέρδος και απασχολούν τουλάχιστο ένα άτοµο.
Αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό είναι τα άτοµα που εργάζονται στην επιχείρησή τους ή ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σκοπό το κέρδος και δεν απασχολούν άτοµα.
Μισθωτοί είναι τα άτοµα που εργάζονται για κάποιο εργοδότη είτε στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα και
αποζηµιώνονται υπό µορφή µισθού, ηµεροµισθίου, αµοιβών, εφάπαξ καταβολής, πληρωµής ανάλογα µε το
αποτέλεσµα, ή πληρωµής σε είδος.
Συµβοηθούντα µέλη οικογενειακής επιχείρησης είναι τα άτοµα που βοηθούν άλλο µέλος της οικογενείας
στην λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης υπό τον όρο ότι δεν κατατάσσονται ως µισθωτοί (δεν
λαµβάνουν µισθό και δεν έχουν άµεσο κέρδος από την επιχείρηση).
Μερική απασχόληση, πλήρης απασχόληση. Η διάκριση µεταξύ αυτών των δύο τύπων εργασίας
βασίζεται στην αυθόρµητη απάντηση του ερωτώµενου στο σχετικό ερώτηµα.
Προσωρινή εργασία. Μία εργασία µπορεί να θεωρηθεί προσωρινή εάν ο εργοδότης και ο υπάλληλος
συµφωνήσουν ότι η λήξη της προσδιορίζεται από αντικειµενικές συνθήκες (για παράδειγµα, καθορισµένη
ηµεροµηνία λήξης του έργου ή επιστροφή άλλου υπαλλήλου που είχε αντικατασταθεί προσωρινά). Αυτή η
συµφωνία δεν βασίζεται κατ’ ανάγκη σε γραπτό συµβόλαιο.
∆ιάρκεια ανεργίας ορίζεται ο χρόνος αναζήτησης εργασίας (ή ο χρόνος που µεσολάβησε από την τελευταία
εργασία του ατόµου εάν αυτός είναι µικρότερος από την διάρκεια αναζήτησης εργασίας).
Άτοµα στη εκπαίδευση. Ένα άτοµο θεωρείται ότι εκπαιδεύεται εάν παρακολουθεί κάποιο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα που περιλαµβάνει βασική εκπαίδευση, συµπληρωµατική εκπαίδευση, επαγγελµατική
εκπαίδευση, συνεχή ή συµπληρωµατική κατάρτιση, κατάρτιση στις επιχειρήσεις, µαθητεία, κατάρτιση πάνω
στην εργασία, σεµινάρια, εργαστήρια, σπουδές δι΄ αλληλογραφίας, απογευµατινά µαθήµατα, αυτοµόρφωση
κλπ. Περιλαµβάνονται επίσης κύκλοι σπουδών καθαρά ατοµικού ενδιαφέροντος που καλύπτουν όλους τους
τύπους εκµάθησης και κατάρτισης πάνω σε αντικείµενα, όπως γλώσσες, υπολογιστές, σπουδές σε θέµατα
επιχειρήσεων, τέχνη και πολιτισµός, θέµατα υγείας.
4.5 Στατιστικές µονάδες
Νοικοκυριό, άτοµα
4.6 Πληθυσµός αναφοράς
Η έρευνα καλύπτει τον πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών που διαµένει ή προτίθεται να διαµείνει
τουλάχιστον ένα χρόνο στην Ελλάδα. Τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε συλλογικές κατοικίες, δηλαδή
νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, άσυλα, οίκους ευγηρίας, ορφανοτροφεία κτλ., δεν καλύπτονται από την έρευνα.
4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Καλύπτονται όλες οι περιοχές NUTS III (Νοµοί) της Ελλάδος µε εξαίρεση την µοναστική πολιτεία του Αγίου
Όρους.
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4.8 Χρονική κάλυψη
Η έρευνα εργατικού δυναµικού παράγει αποτελέσµατα από το 1981 σε ετήσια βάση (το β΄ τρίµηνο του
έτους). Από το 1998 είναι συνεχής έρευνα και παράγει τριµηνιαία αποτελέσµατα.
4.9 Περίοδος βάσης
∆εν υπάρχει περίοδος βάσης στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού

5. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα

Αριθµός ατόµων, %, µέσος όρος, έτη (ηλικία), ώρες (εργασίας, εκπαίδευσης)

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Το δείγµα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού ισοκατανέµεται µέσα στις 13 (ή 14) εβδοµάδες του τρίµηνου.
Κάθε επιλεγµένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη εβδοµάδα, την εβδοµάδα αναφοράς (από
∆ευτέρα ως Κυριακή.)
•

Για την απασχόληση η περίοδος αναφοράς είναι η εβδοµάδα αναφοράς.

•

Για την αναζήτηση εργασίας, την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τη συµµετοχή στην
εκπαίδευση η περίοδος αναφοράς είναι η εβδοµάδα αναφοράς και οι τρεις προηγούµενες εβδοµάδες.

•

Για την διαθεσιµότητα να αναλάβει νέα εργασία (ή να επιστρέψει στην εργασία) η περίοδος
αναφοράς είναι οι δύο εβδοµάδες µετά την εβδοµάδα αναφοράς.

Για τα µηνιαία αποτελέσµατα, χρησιµοποιείται το δείγµα που έχει κατανεµηθεί στις τέσσερις (ή πέντε)
εβδοµάδες αναφοράς που αποτελούν τον συγκεκριµένο µήνα. Στις περιπτώσεις που µια εβδοµάδα έχει
ηµέρες που ανήκουν σε δύο διαφορετικούς µήνες, τότε η εβδοµάδα «ανήκει» σε εκείνον το µήνα που
περιλαµβάνει την Πέµπτη.

7. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

7.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) είναι ανεξάρτητη αρχή υπεύθυνη για την παραγωγή και διάχυση
επισήµων στατιστικών.
Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του
Νόµου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», από το
Άρθρο 45 του Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», από το άρθρο
22 παράγραφος 1 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 51 του Νόµου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄): «Ενισχυµένα µέτρα
εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις
ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή
Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής
(Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των
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εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28
Σεπτεµβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος.
Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ.
ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση
θεµάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η κύρια
νοµοθετική πράξη είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/9-3-98 του Συµβουλίου (Council Regulation (EC) No.
577/98), ο οποίος στις διατάξεις του καθορίζει το σχεδιασµό, τα χαρακτηριστικά της έρευνας και τη λήψη
αποφάσεων. Το πλαίσιο της έρευνας τροποποιείται µε τους διαδοχικούς κανονισµούς, κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1372/2007, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2257/2003, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1991/2002. (Regulation (EC) No
1372/2007 , Regulation (EC) No 2257/2003 , Regulation (EC) No 1991/2002).
7.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
∆ιµερής συµφωνία έχει υπογραφεί µεταξύ της Eurostat και τον Εθνικών Στατιστικών Φορέων για την
παροχή ανωνυµοποιηµένων δεδοµένων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού.

8. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

8.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται
µε τα άρθρα 6, 7 και 8 του Νόµου 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφος 8 του
Νόµου 3842/2010 και το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010, καθώς και µε το άρθρο 8 του Νόµου 2392/1996,
το οποίο επανήλθε σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Νόµου 3842/2010.
Επιπλέον, η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του
στατιστικού απορρήτου.
8.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων
−

Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που τα
παρείχαν µε την αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για στατιστικούς
σκοπούς ή έµµεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε
να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα
που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσµατα, που ενδέχεται να
καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της µονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την
ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και µόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο τρόπο, ώστε η
διάδοσή τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η µονάδα των στατιστικών στοιχείων συµφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδοµένων.

−

Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης µόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί µε πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

−

Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να
εισηγείται:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδοµένα, έτσι ώστε να µην
είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα,

•

κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, κατά τη διάχυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού εφαρµόζεται το εξής
σύνολο κανόνων για την διασφάλιση της µη εξουσιοδοτηµένης γνωστοποίησης:
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•

Μη αναγραφή των ονοµατεπωνύµων των ατόµων, της ταχυδροµικής διεύθυνσης της κατοικίας τους,
καθώς και του ∆ήµου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Αναγραφή µόνο της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόµων.

•

Εµφάνιση της αστικότητας της ∆ηµοτικής / Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόµων µε βάση: α) τον πολυπληθέστερο οικισµό σε τρεις κατηγορίες: αστική, ηµιαστική, αγροτική
και β) την πυκνότητα του πληθυσµού σε τρεις (3) κατηγορίες: υψηλής, µεσαίας και χαµηλής
πυκνότητας.

•

Μη αναγραφή της εβδοµάδας αναφοράς των τριµηνιαίων στοιχείων της έρευνας.

•

Εµφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόµων.

•

Εµφάνιση της ηλικίας των ατόµων, µε εξαίρεση τα άτοµα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα οποία θα
εµφανίζονται σε µία κατηγορία.

•

Εµφάνιση της υπηκοότητας των ατόµων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών µελών της Ε.Ε.,
Λοιπών χωρών.

•

Εµφάνιση της χώρας γέννησης των ατόµων σε τρεις (3) οµάδες: Ελλάδα, Χώρες µέλη της ΕΕ και
Λοιπές Χώρες.

•

Εµφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόµων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) άγαµοι, (β)
έγγαµοι ή µε σύµφωνο συµβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγµένοι/σε διάσταση.
Εµφάνιση της θέσης στο επάγγελµα των εργαζοµένων ατόµων σε τρεις (3) κατηγορίες:
αυτοαπασχολούµενοι (µε ή χωρίς προσωπικό), µισθωτοί και βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση.

•
•

Εµφάνιση της µέσης ετήσιας απασχόλησης των τοπικών µονάδων στις οποίες εργάζονται τα άτοµα,
κατά τις τάξεις µεγέθους 1-10, 11-49, 50-249, 250 και άνω άτοµα.

•

Εµφάνιση των κατηγοριών των επαγγελµάτων που ασκούν τα άτοµα κατά διψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εµφάνιση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται τα
άτοµα, κατά διψήφιο κωδικό NACE.

•

Εµφάνιση των ωρών εργασίας των ατόµων, µε εξαίρεση τα άτοµα των οποίων οι ώρες εργασίας
υπερβαίνουν τον αριθµό ογδόντα (80), τα οποία θα εµφανίζονται σε µία κατηγορία.

•

Η πληροφορία για το κύµα πρέπει να αποκρύπτεται για να µην µπορούν οι χρήστες να ακολουθούν
τα άτοµα µεταξύ διαδοχικών κυµάτων.

Μετά από έγκριση από την Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να µην
εφαρµοστούν κάποιοι από τους ανωτέρω κανόνες.

9. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

9.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Στα τέλη ∆εκεµβρίου κάθε έτους η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δηµοσιεύει ένα ηµερολόγιο για τις ακριβείς ηµεροµηνίες των
ανακοινώσεων (∆ελτίων Τύπου) µέσα στο προσεχές έτος.
9.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Το ηµερολόγιο διανέµεται στο Τύπο και σε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη δωρεάν ενώ διαχέεται µέσα από την
ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr) στη θέση «Ηµερολόγιο ∆ελτίων
Τύπου».
9.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία διατίθενται ταυτόχρονα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µε την έκδοση ∆ελτίο Τύπου µε τίτλο
«Εργατικό ∆υναµικό» στις 12:00µ.µ, της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας. Ταυτόχρονα µε ηλεκτρονικά µέσα
διανέµεται στους συνδροµητές. Το ∆ελτίο Τύπου επακόλουθα αναρτάται στην ιστοσελίδα
(http://www.statistics.gr).
∆εν υπάρχει πρόσβαση στα δεδοµένα από την κυβέρνηση πριν αυτά ανακοινωθούν στο κοινό.
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10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

Μηνιαία αποτελέσµατα ανακοινώνονται, έως και 90 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς, και για τους
12 µήνες του έτους. Τα πλήρη (τριµηνιαία) αποτελέσµατα της έρευνας διαχέονται σε τριµηνιαία βάση, έως
και 90 µέρες µετά το τέλος της τελευταίας εβδοµάδας αναφοράς του αντίστοιχου τριµήνου. Τα
αποτελέσµατα ανακοινώνονται στις 12.00 της καθορισµένης ηµέρας ανακοίνωσης του δελτίου τύπου.

11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

11.1 ∆ελτία Τύπου
•

Μηνιαία αποτελέσµατα Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού

•

Τριµηνιαία αποτελέσµατα Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού

∆ηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη διαδροµή Πληθυσµός και Κοινωνικές Συνθήκες > Αγορά
Εργασίας > Απασχόληση – Ανεργία, http://www.statistics.gr/el/statistics/pop .
11.2 ∆ηµοσιεύµατα
Εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού περιλαµβάνονται στα παρακάτω δηµοσιεύµατα τα οποία είναι
προσβάσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ, www.statistics.gr.
o Η Ελληνική Οικονοµία (δεκαπενθήµερη έκδοση, ενότητα «e-Εκδόσεις»)
o Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα (διµηνιαία έκδοση, ενότητα «e-Εκδόσεις»)
o Η Ελλάδα µε Αριθµούς (τριµηνιαία έκδοση, ενότητα «e-Εκδόσεις»)
o Στατιστικές Εργατικού ∆υναµικού (ειδική ενηµερωτική έκδοση για τη ∆ΕΘ, ενότητα «Στην Ελλάδα»
11.3 Βάση δεδοµένων on-line
∆εν υπάρχει
11.3.1 Πίνακες δεδοµένων (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
∆εν υπάρχει
11.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας είναι διαθέσιµα δωρεάν και κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή στην διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων.
∆ιαδροµή: Προϊόντα και Υπηρεσίες > Αίτηµα παροχής στατιστικών στοιχείων,
http://www.statistics.gr/el/statistical-data-request
Η εµπιστευτικότητα των στοιχείων διασφαλίζεται από την εφαρµογή των κριτηρίων ανωνυµοποίησης (βλ.
8.2).
11.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
Προκαθορισµένοι πίνακες είναι διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ,
http://www.statistics.gr/el/statistics/pop .
Επίσης, παρέχονται στοιχεία στους χρήστες κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή
στην διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων (βλ. 11.4).
11.5.1 Μεταδεδοµένα (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η ετήσια «Έκθεση έρευνας ικανοποίησης χρηστών» συλλέγοντας στοιχεία από τα ∆ελτία Χρηστών, που
συµπληρώνονται από τα άτοµα στα οποία χορηγήθηκαν στοιχεία ύστερα από αίτηµα, παρουσιάζει στοιχεία
για τον αριθµό των χρηστών, σε συνδυασµό και µε άλλες παραµέτρους, όπως: το ποσοστό απόκρισης στα
αιτήµατα των χρηστών, το είδος των στοιχείων που ζητήθηκαν καθώς και τον τρόπο διάχυσης των
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στατιστικών πληροφοριών.
∆ιαδροµή: Προϊόντα και Υπηρεσίες > Έρευνα ικανοποίησης χρηστών, http://www.statistics.gr/el/usersatisfaction-survey

12. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

12.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
• Ανασχεδιασµός του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού από το έτος 1998 και εξής Ν.
Πανταζίδης (µόνο στα Ελληνικά).
• Αποτελεσµατικότητα των εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού από το έτος 1998 και εξής
Ν. Πανταζίδης (µόνο στα Ελληνικά).
Τα κείµενα είναι διαθέσιµα σε αρχεία pdf.
Σύντοµες µεθοδολογικές σηµειώσεις και το ερωτηµατολόγιο της έρευνας είναι επίσης διαθέσιµα στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη διαδροµή Πληθυσµός και Κοινωνικές Συνθήκες > Αγορά Εργασίας >
Απασχόληση – Ανεργία, http://www.statistics.gr/el/statistics/pop .
12.1.1 Πληρότητα µεταδεδοµένων (ποσοστό)
∆εν υπάρχει
12.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
«Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες» ,
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2016-Q4

13. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

13.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού ακολουθεί τις προδιαγραφές της Eurostat σε ότι αφορά τον τρόπο επιλογής
του δείγµατος και τον καθορισµό του µεγέθους του, καθώς και σε ότι αφορά το σχεδιασµό του
ερωτηµατολογίου, τη συχνότητα διεξαγωγής της έρευνας και το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται.
Τα ερωτηµατολόγια που συλλέγονται ελέγχονται ως προς τη πληρότητα και ως προς τη ποιότητα των
πληροφοριών που περιέχουν. Η τελική βάση δεδοµένων ελέγχεται ως προς την ορθότητα των
περιεχοµένων της και από την ΕΛΣΤΑΤ και από τη Eurostat.
Όσον αφορά τη µέθοδο συλλογής των στοιχείων, διευρύνεται η αντικατάσταση των έντυπων
ερωτηµατολογίων από ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια σε φορητούς υπολογιστές, γεγονός που συµβάλλει στη
σηµαντική επιτάχυνση της παραγωγής των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Εξετάζεται επίσης η χρήση τηλεφωνικού κέντρου για τη συλλογή των στοιχείων στις επαναλαµβανόµενες
συνεντεύξεις, αλλαγή που επίσης θα επιταχύνει τη παραγωγή αποτελεσµάτων της έρευνας αλλά και θα
βελτιώσει τη ποιότητα της συλλογής των στοιχείων.
13.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού θεωρείται αξιόπιστη πηγή πληροφοριών µε µεθοδολογία υψηλών
προδιαγραφών. Εντούτοις, η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, όπως κάθε έρευνα, βασίζεται σε ένα δείγµα του
πληθυσµού και εποµένως τα αποτελέσµατά της συνοδεύονται από τα συνήθη δειγµατοληπτικά σφάλµατα.
Βασικοί δείκτες της ποιότητας των εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (τυπικά σφάλµατα,
ποσοστό απόκρισης) υπολογίζονται κάθε τρίµηνο και κάθε έτος και αποστέλλονται στη Eurostat µε τη
µορφή εκθέσεων ποιότητας.
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14. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

14.1 Ανάγκες χρηστών
Βασικοί χρήστες των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού είναι αφενός διεθνείς οργανισµοί
(Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Unesco, ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο) και αφετέρου ένα πλήθος εθνικών αρχών, υπηρεσιών και ιδρυµάτων (Υπουργεία, Τράπεζες,
Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, κλπ) αλλά και ο τύπος, ερευνητές, και το ευρύ κοινό.
Οι βασικοί δείκτες που παράγει η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού περιγράφουν τις εξελίξεις στα κύρια µεγέθη
της αγοράς εργασίας, (αριθµός απασχολούµενων, ανέργων), δίνουν πληροφορίες για τις µεταβολές στη
διάρθρωση της απασχόλησης, (απασχολούµενοι κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριτότητας, και κατά
επάγγελµα) και για τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού (ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης,
παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων).
14.2 Ικανοποίηση χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ δεν διεξάγει έρευνα ικανοποίησης χρηστών ειδικά για τους χρήστες των στοιχείων της Έρευνας
Εργατικού ∆υναµικού. Εντούτοις, υπάρχει συνεχής επικοινωνία µε τους βασικούς χρήστες των στοιχείων της
έρευνας (υπουργεία, τράπεζες, πανεπιστήµια, επιστηµονικά ινστιτούτα, ερευνητές) και πάντα γίνεται
προσπάθεια να λαµβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά το σχεδιασµό της παραγωγής και τη
διάχυσης των στοιχείων για την αγορά εργασίας.
14.3 Πληρότητα
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού καλύπτουν όλες τις µεταβλητές που καθορίζονται από τους σχετικούς
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ένα µικρό σύνολο χαρακτηριστικών που ερευνώνται µόνο
σε εθνικό επίπεδο.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
Το µέγεθος του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού επιτρέπει την παραγωγή εκτιµήσεων υψηλής
ακρίβειας για το σύνολο της χώρας καθώς και για τις περισσότερες από τις Υπηρεσίες Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
15.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Υπολογισµός τυπικών σφαλµάτων
Η διασπορά της εκτίµησης ενός χαρακτηριστικού εκτιµάται από την διασπορά των εκτιµήσεων αυτού του
χαρακτηριστικού σε κάθε τελικό στρώµα, δηλαδή από µια σχέση του τύπου:
2


^




n
1


2
 ∑ y hij  
V  Y  = λ2  hi  ⋅ ∑ yhij
−
 
nhi  j
 
 nhi − 1   j
 
^

όπου λ είναι οι συντελεστές στάθµισης, nhi είναι ο αριθµός των πρωτογενών δειγµατοληπτικών µονάδων
στο τελικό στρώµα, και Σyhij η εκτίµηση του χαρακτηριστικού στη πρωτογενή δειγµατοληπτική µονάδα.
Γενικά υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους µιας εκτίµησης και του τυπικού σφάλµατος της
εκτίµησης. Το επόµενο γράφηµα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης του συντελεστή
µεταβλητότητας µιας εκτίµησης και του µεγέθους της εκτίµησης. Για την παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκε
ένα δείγµα 160 εκτιµήσεων. Η προσαρµογή του µοντέλου είναι ικανοποιητική (R τετράγωνο = 0, 849).
Από το προσαρµοσµένο µοντέλο παρατηρούµε ότι για εκτιµήσεις τουλάχιστον 10.000 ατόµων (στο σύνολο
Χώρας) µπορεί να αναµένουµε CV (όπου CV = συντελεστής µεταβλητότητας = Τυπικό σφάλµα εκτίµησης/
Εκτίµηση) τουλάχιστον 15%.
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Συντελεστής µεταβλητότητας επιλεγµένων χαρακτηριστικών για το έτος 2016
∆ειγµατοληπτικό σφάλµα - δείκτες - Συντελεστής προσδιορισµού (CV), Τυπικό σφάλµα (SE)
και ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (CI)
Απασχολούµε
Ανεργία νέων Μέσος
νοι ως
Αριθµός
Ανεργία ως ως ποσοστό αριθµός
Αριθµός
ποσοστό του εργαζόµενων
ποσοστό επί επί του
ωρών
απασχολούµε συνολικού
µε µερική
Αριθµός
του εργατικού εργατικού
εργασίας ανά
νων
πληθυσµού απασχόληση ανέργων
δυναµικού
δυναµικού
εβδοµάδα
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
οµάδα: 20 - οµάδα: 20 – οµάδα: 20 - οµάδα: 15 - οµάδα: 15 - οµάδα: 15 - οµάδα: 20 64
64
64
74
74
24
64
CV

1,05

0,52

2,61

1,7

1,3

2,7

0,3

SE

37.721
3.442.732 –
3.629.980

0,003

9.124
331.295367.075

18.740
1.094.1921.167.676

0,003

0,013

0,108

23,0-24,2

44,8-49,8

40,99-41,41

CI (**)

Περιφέρεια

EL30 Αττική
EL41 Βόρειο Αιγαίο

55,6-56,8

Συντελεστής µεταβλητότητας ( %) (Ετήσιες εκτιµήσεις κατά περιφέρεια)
Ανεργία
Μέσος
Ανεργία ως
Απασχολούµενοι Αριθµός
νέων ως
αριθµός
Αριθµός
ποσοστό
ως ποσοστό του εργαζόµενων Αριθµός
ποσοστό ωρών
απασχολού
επί του
συνολικού
µε µερική
ανέργων
επί του
εργασίας
µενων
εργατικού
πληθυσµού
απασχόληση
εργατικού ανά
δυναµικού
δυναµικού εβδοµάδα
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
Ηλικιακή
οµάδα: 20 - Ηλικιακή οµάδα: οµάδα: 20 - οµάδα: 15 - οµάδα: 15 - οµάδα: 15 - οµάδα: 20 64
20 - 64
64
74
74
24
64
1,88

0,96

4,52

2,96

2,44

5,65

0,45
1,41

6,2

3,09

18,46

10,52

8,93

17,12

EL42 Νότιο Αιγαίο

7,43

2,79

15,45

11,79

10,07

16,11

1,27

EL43 Κρήτη
EL51 Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη
EL52 Κεντρική
Μακεδονία
EL53 ∆υτική
Μακεδονία
EL54 Ήπειρος

4,14

1,64

9,15

5,71

4,23

8,33

0,77

3,59

1,81

10,45

5,57

4,67

7,45

0,97

2,44

1,24

6,13

3,67

2,92

5,87

0,7

6,13

3,19

12,75

8,82

5,71

14,43

1,3

5,43

1,91

14,1

7,99

5,13

13,57

1,1

EL61 Θεσσαλία

4,36

2,21

9,19

7,48

5,56

9,68

1,16

EL62 Ιόνια Νησιά

1,88

0,96

4,52

2,96

2,44

5,65

0,45

EL63 ∆υτική Ελλάδα

6,2

3,09

18,46

10,52

8,93

17,12

1,41

EL64 Στερεά Ελλάδα

7,43

2,79

15,45

11,79

10,07

16,11

1,27

EL65 Πελοπόννησος

4,14

1,64

9,15

5,71

4,23

8,33

0,77
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15.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
15.3.1 Σφάλµα κάλυψης
Αφορά τις αποκλίσεις µεταξύ του πλαισίου δειγµατοληψίας και του πληθυσµού αναφοράς (βλ. 4.6). Το
πλαίσιο δειγµατοληψίας βασίζεται στην πλέον πρόσφατη απογραφή. Οι πρωτογενείς δειγµατοληπτικές
µονάδες αποτελούνται από συνένωση οικοδοµικών τετραγώνων. Ο σχηµατισµός και η επιλογή των
πρωτογενών δειγµατοληπτικών µονάδων βασίζεται στον αριθµό των µόνιµα διαµενόντων ιδιωτικών
νοικοκυριών σε αυτή την περιοχή στην πλέον πρόσφατη απογραφή. Οι δευτερογενείς δειγµατοληπτικές
µονάδες (δηλαδή νοικοκυριά και κατοικίες) επιλέγονται µετά την επιλογή της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής
µονάδος και µετά την κατάρτιση πλήρους καταλόγου των κατοικιών των ιδιωτικών νοικοκυριών στην
πρωτογενή δειγµατοληπτική µονάδα. Ο κατάλογος ενηµερώνεται κάθε 6 τρίµηνα (όταν νέο συστηµατικό
δείγµα κατοικιών επιλέγεται στην πρωτογενή δειγµατοληπτική µονάδα). Τα κύρια ζητήµατα σχετικά µε την
ποιότητα του πλαισίου είναι:
• Όσο αποµακρυνόµαστε χρονικά από την απογραφή οι πιθανότητες επιλογής δεν απεικονίζουν το
«πραγµατικό µέγεθος» της επιλεγµένης πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδος .
• Το µέγεθος του δείγµατος µπορεί να διαφέρει αξιοσηµείωτα και ακόµη να απέχει ουσιωδώς από το
αναµενόµενο µέγεθος, λόγω των µεγάλων αλλαγών στο «µέγεθος» (δηλαδή τον αριθµό των
νοικοκυριών) της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδος.
• Ο δύσκολος έλεγχος του τρόπου ενηµέρωσης του καταλόγου. Μπορεί να γίνει περισσότερη ή
λιγότερη κάλυψη της περιοχής.
Ειδικότερα το ποσοστό υπό-κάλυψης (το ποσοστό των ατόµων που δεν καλύπτονται από τα
δειγµατοληπτικά πλαίσια) εκτιµάται σε περίπου 1%. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από τα άτοµα που
διαµένουν σε συλλογικές κατοικίες και από τα άτοµα που διαµένουν σε κατοικίες εκτός των ορίων των
οικισµών.
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
Αφορά το ποσοστό των δευτερευουσών κατοικιών και των κατοικιών που χρησιµοποιούνται ως
επαγγελµατικές στέγες και περιέχονται στα δειγµατοληπτικά πλαίσια της Έρευνας Εργατικού
∆υναµικού. Εκτιµάται σε περίπου 8,4%.
15.3.1.2 A3. Κοινές µονάδες (ποσοστό)
Αφορά το ποσοστό των νοικοκυριών που καλύπτονται τόσο από την έρευνα όσο και από διοικητικές
πηγές σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των νοικοκυριών στην έρευνα. Στην Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού δεν γίνεται καθόλου χρήση διοικητικών πηγών και ως εκ τούτου οι εκτιµήσεις
προκύπτουν εξ’ ολοκλήρου από το δείγµα.
15.3.2 Σφάλµα µέτρησης
Τα σφάλµατα µέτρησης διακρίνονται
(α) σε σφάλµατα απόκρισης, δηλαδή σε παροχή λανθασµένης πληροφορίας από τους ερευνώµενους, και τα
οποία µπορεί να προκύψουν από παράγοντες όπως:
• Ευαίσθητες ερωτήσεις. (Ύπαρξη δεύτερης εργασίας, εισόδηµα, λήψη επιδοµάτων ανεργίας κλπ.)
• Απαντήσεις από άλλα µέλη του νοικοκυριού (πρόβληµα κυρίως σε ερωτήσεις που αφορούν
κίνητρα ή επιθυµίες).
• Η επαναλαµβανόµενη συνέντευξη στο ίδιο νοικοκυριό για 6 διαδοχικά κύµατα βαραίνει πολύ τα
ερευνώµενα νοικοκυριά και µπορεί να παρατηρηθεί απροθυµία συνεργασίας µε τον ερευνητή.
• Περιπτώσεις που καταγράφεται λανθασµένη πληροφορία λόγω της απάντησης που δίνει ο
ερευνώµενος. Για παράδειγµα, µπορεί να δοθεί λανθασµένη ή ελλιπής περιγραφή του επαγγέλµατος,
να δηλωθεί λανθασµένος αριθµός ωρών εργασίας κατά την εβδοµάδα αναφοράς, να δηλωθεί ψευδής
µισθός κλπ
και
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(β) σε σφάλµατα συνέντευξης, δηλαδή σε περιπτώσεις που καταγράφεται λανθασµένη πληροφορία λόγω
του ερευνητή. Για παράδειγµα, σε τέτοια σφάλµατα µπορεί να οδηγηθούµε όταν ο ερευνητής δεν διατυπώσει
ορθά ένα ερώτηµα ή όταν ακολουθήσει λανθασµένη ροή ερωτηµάτων ή όταν καταγράψει ελλιπώς την
απάντηση σε ένα ανοικτό ερώτηµα (π.χ., περιγραφή επαγγέλµατος).
15.3.3 Σφάλµα µη απόκρισης
Τα σφάλµατα µη απόκρισης οφείλονται στην αδυναµία επαφής µε το νοικοκυριό ή στην άρνηση του
νοικοκυριού να απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας.
Το έτος 2016 τα ποσοστά µη απόκρισης στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είχαν ως εξής:
Περίοδος
ο

1 τρίµηνο
ο

2 τρίµηνο
ο

3 τρίµηνο
ο

4 τρίµηνο
Ετήσιο

Ποσοστό µη
απόκρισης (%)

Αρνήσεις
(%)

Αδυναµία
επαφής (%)

Άλλοι λόγοι
(%)

25,6
25,6
25,0
25,4
25,5

7,6
7,6
8,0
8,3
8,0

7,4
7,3
7,2
7,3
7,3

10,6
10,7
9,8
9,8
10,2

Περιφέρεια (περιοχή NUTS-2)

Ετήσιο ποσοστό µη-απόκρισης (%)

EL30 Αττική
EL41 Βόρειο Αιγαίο
EL42 Νότιο Αιγαίο
EL43 Κρήτη
EL51 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
EL52 Κεντρική Μακεδονία
EL53 ∆υτική Μακεδονία
EL54 Ήπειρος
EL61 Θεσσαλία
EL62 Ιόνια Νησιά
EL63 ∆υτική Ελλάδα
EL64 Στερεά Ελλάδα
EL65 Πελοπόννησος

38,3
22,1
37,4
21,1
13,0
21,4
27,5
20,7
25,9
36,6
26,4
16,7
9,7

Η µη απόκριση αντιµετωπίζεται µε αναγωγή στο επίπεδο της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδος αλλά
δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτή η στάθµιση πραγµατικά «αποµακρύνει» όλη την µεροληψία που περιλαµβάνει
η µη απόκριση.
15.3.4 Σφάλµα επεξεργασίας
Το πλήθος των εγγραφών της βάσης δεδοµένων µε σφάλµατα ανέρχεται σε περίπου 12% (µε µέσο αριθµό
σφαλµάτων ανά εγγραφή τα 3 σφάλµατα). ∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία για τη κατανοµή αυτών των
σφαλµάτων ανάλογα µε τη πηγή τους (κωδικογράφησης, καταχώρησης, κλπ). Τα παραπάνω σφάλµατα
τελικά διορθώνονται ύστερα από την εφαρµογή λογικών ελέγχων.
15.3.5 Σφάλµα από την εφαρµογή µοντέλου
∆εν εφαρµόζονται µοντέλα εκτίµησης µη-δειγµατοληπτικών σφαλµάτων.

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα

16.1 Επικαιρότητα
Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα 90 ηµέρες µετά την λήξη της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς
16.2 Χρονική ακρίβεια
∆εν υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων κατά το 2016
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17. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Οι ορισµοί στην έρευνα Εργατικού ∆υναµικού δεν εµφανίζουν αποκλίσεις από τους ορισµούς που
καθορίζονται από τους κανονισµούς της Eurostat
17.1.1 Ασυµµετρία αντικριζόµενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
Αφορά την εκτίµηση των διαφορών µεταξύ των εισερχόµενων και των εξερχόµενων ροών (π.χ. µετακινήσεις
εργαζόµενων ) που συµβαίνουν ανάµεσα σε ένα ζεύγος χωρών. ∆εν αφορά τις εκτιµήσεις της Έρευνας
Εργατικού ∆υναµικού.
17.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
H διαχρονική συγκρισιµότητα των εκτιµήσεων επηρεάζονται από αλλαγές σε βασικές παραµέτρους της
έρευνας, όπως ο σχεδιασµός του δείγµατος, οι πληθυσµιακές εκτιµήσεις, το ερωτηµατολόγιο, οι ορισµοί των
ερευνώµενων χαρακτηριστικών και τα συστήµατα ταξινοµήσεων. Οι κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα
εξής:
• Έως το 1997, η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού παρήγαγε στοιχεία εκτιµήσεις σε ετήσια βάση (β΄
τρίµηνο). Από το 1998 η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι συνεχής τριµηνιαία έρευνα.
• Ολική αντικατάσταση δείγµατος έγινε το 1983, 1993, 1998 και 2004. Σταδιακή αντικατάσταση
ο
ο
δείγµατος έγινε κατά την περίοδο 2009-2010 καθώς και από το 2 τρίµηνο του 2015 έως και το 3
τρίµηνο του 2016.
• Το 2004 οι αντικαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν ως µέθοδος για την αντιµετώπιση των µη
αποκρινόµενων.
• ∆ιαδικασία παραγωγής των αποτελεσµάτων της έρευνας:
o Από το 1981 έως το 1997 για τη παραγωγή των αποτελεσµάτων εφαρµόζεται αναγωγικός
συντελεστής ίσος µε το γινόµενο του αντιστρόφου του δειγµατοληπτικού κλάσµατος επί έναν
(ενιαίο για όλη τη χώρα) συντελεστή πληθυσµιακής προσαρµογής. Από το 1998 εφαρµόζεται
διαφορετικός συντελεστής πληθυσµιακής προσαρµογής ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία και την
Περιφέρεια NUTS-2.
o Από το 2004 εφαρµόζεται και συντελεστής διόρθωσης µε βάση το ποσοστό της µη-απόκρισης.
o Οι συντελεστές πληθυσµιακής προσαρµογής υπολογίζονται µε βάση τις τρέχουσες (την εποχή
της έρευνας) εκτιµήσεις πληθυσµού, οι οποίες µε τη σειρά τους βασίζονται στα αποτελέσµατα
της πλέον πρόσφατης απογραφής.
• Στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας έγιναν εκτεταµένες αλλαγές τα έτη 1992, 1998 και 2006.
Μικρότερης έκτασης αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν για τα έτη 1983, 1987, 1999, 2003. Οι
κυριότερες αλλαγές κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών είναι οι εξής:
1999
- Εισαγωγή µεταβλητών που περιγράφουν τις συγγενικές σχέσεις µεταξύ των µελών του
νοικοκυριού.
- Εισαγωγή χωριστών ερωτηµάτων για τις ενέργειες προς αναζήτηση εργασίας.
- Εισαγωγή ερωτηµάτων για αµοιβές µισθωτών.
2003: Εισαγωγή ερωτηµάτων για το αντικείµενο σπουδών.
2011: Εισαγωγή ερωτηµάτων για την εκπαίδευση που σχετίζεται µε την εργασία
•

Αλλαγές στην κωδικοποίηση των στοιχείων:
o 2006: Κωδικοποίηση του κλάδου της οικονοµικής δραστηριότητας σε τριψήφιο επίπεδο
o 2008: Χρήση της ταξινόµησης ΣΤΑΚΟ∆-08 (ισοδύναµη µε τη NACE Rev.2) για τη
κωδικογράφηση της οικονοµικής δραστηριότητας (βλ 4.2)
o 2011:Χρήση της ταξινόµησης ISCO-08 για την κωδικογράφηση του επαγγέλµατος (βλ 4.2)
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18. Συνοχή

Περιεχόµενα

18.1 ∆ιατοµεακή συνοχή

18.1.1 Συνοχή µεταξύ µηνιαίων, τριµηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Συµφωνία των εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού µε την εγγεγραµµένη ανεργία:
Υπάρχουν διαφορές µεταξύ αυτών των εκτιµήσεων λόγω διαφορών στη µέτρηση και ορισµούς. Η Έρευνα
Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) για τον ορισµό των ανέργων χρησιµοποιεί τον ορισµό της Eurostat, ενώ στους
εγγεγραµµένους άνεργους περιλαµβάνονται τα άτοµα που έρχεται σε επαφή µε το γραφείο ευρέσεως
εργασίας και δηλώνονται ως άνεργοι. Συνεπώς, άτοµα µε «ευκαιριακές» δουλειές ή µερικώς
απασχολούµενα µπορεί να περιληφθούν στην εγγεγραµµένη ανεργία. Αντίστροφα, τα άτοµα που
χαρακτηρίζονται ως άνεργοι σύµφωνα µε την ΕΕ∆ δεν είναι υποχρεωτικά εγγεγραµµένα σε γραφείο
ευρέσεως εργασίας. Υπάρχουν σχετικώς µικρές διαφορές (η εγγεγραµµένη ανεργία είναι υψηλότερη) αλλά
και οι δύο εκτιµήσεις δείχνουν όµοια τάση σε επίπεδο χώρας.
Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός των ανέργων για το ∆’ τρίµηνο του 2016 είναι 1.123.989, ενώ ο
αντίστοιχος αριθµός (µέσος όρος) των εγγεγραµµένων ανέργων στον ΟΑΕ∆ είναι 915.150. Ωστόσο, αν
λάβουµε υπόψη τις απαντήσεις των στην ερώτηση «Εγγραφή σε ∆ηµόσιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας»,
στο ερωτηµατολόγιο της ΕΕ∆, η διαφορά είναι πολύ µικρότερη αφού οι παραπάνω εκτιµώνται σε 848.981
άτοµα (ανέργους).
18.1.2 Συνοχή µε Εθνικούς Λογαριασµούς
Υπάρχουν διαφορές µεταξύ αυτών των εκτιµήσεων λόγω διαφορετικών ορισµών, εννοιών και κάλυψης. Οι
Εθνικοί Λογαριασµοί καλύπτουν όλο τον πληθυσµό, ενώ η ΕΕ∆ καλύπτει µόνο τον πληθυσµό των ιδιωτικών
νοικοκυριών. Οι Εθνικοί Λογαριασµοί για την απασχόληση χρησιµοποιούν ως κύρια πηγή δεδοµένων την
ΕΕ∆ αλλά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις τις έρευνες των Επιχειρήσεων. Η εκτίµηση του αριθµού των
απασχολουµένων από τους Εθνικούς Λογαριασµούς είναι ελαφρά µεγαλύτερη από την εκτίµηση της ΕΕ∆.
18.2 Εσωτερική συνοχή
Οι εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού έχουν υψηλή εσωτερική συνοχή διότι βασίζονται σε µια
ενιαία βάση δεδοµένων και ο υπολογισµός τους γίνεται µε τις ίδιες µεθόδους.

19. Κόστος και επιβάρυνση
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Αριθµός υπαλλήλων απασχολούµενων στην έρευνα
Τα άτοµα που απασχολούνται στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (έτος 2016) είναι τα εξής:
Σύνολο
-εκ των οποίων επαγγελµατικές και διευθυντικές θέσεις

26
2

Πλήθος συνεντεύξεων
Σύνολο

Πρώτο
κύµα

Επόµενα
κύµατα

Ερευνώµενα νοικοκυριά το 2016

109.800

17.900

91.900

Ερευνώµενα άτοµα το 2016

249.730

40.775

208.955

Κόστος έρευνας για τη συλλογή στοιχείων από ιδιώτες συνεργάτες: 534.649 Ευρώ
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20. Αναθεώρηση δεδοµένων
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20.1 Πολιτική αναθεώρησης
Για τις πληθυσµιακές αναγωγές χρησιµοποιούνται τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία απογραφής και οι
στηριζόµενες σε αυτά εκτιµήσεις του πληθυσµού. Οι σταθµίσεις των δεδοµένων αναθεωρούνται όταν είναι
διαθέσιµα ποιο πρόσφατα απογραφικά δεδοµένα για να απεικονισθούν οι νέες πληροφορίες στα σύνολα
του πληθυσµού.
20.2 Πρακτική αναθεώρησης
Οι σταθµίσεις των δεδοµένων αναθεωρούνται για τα 4 χρόνια πριν την απογραφή και τα χρόνια µεταξύ της
απογραφής και του πρώτου έτους που είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής.
Τον Ιούνιο του 2004 έγινε αναθεώρηση των αποτελεσµάτων της περιόδου 1998-2003 σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της απογραφής του 2001. Τον Ιούνιο του 2014 έγινε αναθεώρηση των αποτελεσµάτων της
περιόδου 2001-2013 σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2011. Αρχικά τα αποτελέσµατα για
τα έτη 1998-2003 είχαν βασιστεί στην απογραφή του 1991 και για τα έτη 2004-2013 στην απογραφή 2001.

21. Στατιστική επεξεργασία
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21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Η έρευνα εργατικού δυναµικού είναι δειγµατοληπτική έρευνα που καλύπτει τον πληθυσµό των ιδιωτικών
νοικοκυριών. Η επιλογή των προς διερεύνηση νοικοκυριών γίνεται µε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη
δειγµατοληψία.
Το σύνολο της χώρας έχει διαιρεθεί σε 206 στρώµατα. Αυτά τα στρώµατα έχουν σχηµατιστεί κατανέµοντας
τους δήµους και τις κοινότητες όλων των νοµών (NUTS III) σε τρεις διαφορετικές οµάδες (Συγκροτήµατα και
δήµοι µε 10.000 κατοίκους και άνω, ∆ήµοι και Κοινότητες από 2.000 έως 9.999 κατοίκους και Κοινότητες
έως 1.999 κατοίκους). Εξαιρούνται τα συγκροτήµατα των Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διαιρούνται σε 31
και 9 στρώµατα αντίστοιχα.
Από το 2ο τρίµηνο 2015, το δειγµατοληπτικό πλαίσιο βρισκόταν σε διαδικασία ολικής ανανέωσης η οποία
ολοκληρώθηκε το 3ο τρίµηνο του 2016 (δηλαδή, ο ρυθµός ανανέωσης ήταν κατά 1/6 ανά τρίµηνο). Το τελικό
δείγµα, µετά την πλήρη ανανέωσή, αποτελείται πλέον από 2820 µονάδες επιφανείας.
Οπότε,
•
Το διάστηµα µεταξύ του 2ου τριµήνου 2015 µέχρι και το 2ο τρίµηνο του 2016, ορισµένες από τις
µονάδες επιφανείας (ενότητες κατοικιών) επιλέγονται µε πιθανότητα ανάλογη µε τον αριθµό των
νοικοκυριών που διέµεναν σε αυτές κατά την απογραφή του 2001) και οι υπόλοιπες µε πιθανότητα ανάλογη
µε τον αριθµό των νοικοκυριών που διέµεναν σε αυτές κατά την απογραφή του 2011)
•
Από το 3ο τρίµηνο του 2016 όλες οι µονάδες επιφανείας έχουν επιλεγεί µε πιθανότητα ανάλογη
προς το µέγεθός τους κατά την απογραφή 2011 και µε βάση τα ανανεωµένα δειγµατοληπτικά πλαίσια.
Στο δεύτερο στάδιο της δειγµατοληψίας επιλέχθηκε ένα συστηµατικό δείγµα κατοικιών σε κάθε πρωτογενή
δειγµατοληπτική µονάδα. Σε όλα τα νοικοκυριά που διέµεναν στις επιλεγµένες κατοικίες ζητήθηκε να
µετέχουν στην έρευνα. Στοιχεία συλλέγονται για όλα τα άτοµα που ήσαν µέλη των επιλεγµένων
νοικοκυριών.
Το συνολικό µέγεθος του τελικού δείγµατος ανέρχεται σε 25.000 περίπου νοικοκυριά κατά τρίµηνο.
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Τα στοιχεία συλλέγονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
ο
0
ο
Το έτος διαιρείται σε 4 τρίµηνα: 1 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) 2 (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος), 3
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ο

(Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος) 4 (Οκτώβριος, Νοέµβριος, ∆εκέµβριος).
Το τριµηνιαίο δείγµα κατανέµεται οµοιόµορφα στις 13 (ή 14) εβδοµάδες που αποτελούν το τρίµηνο.
21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Κάθε νοικοκυριό που επιλέγεται στο δείγµα της έρευνας, ερευνάται για έξι διαδοχικά τρίµηνα. Κάθε τρίµηνο,
το δείγµα της έρευνας εργατικού δυναµικού ανανεώνεται κατά το 1/6 ενώ τα υπόλοιπα 5/6 του δείγµατος
αποτελούνται από νοικοκυριά που έχουν ερευνηθεί σε προηγούµενο τρίµηνο. Η συνέντευξη µε τα µέλη των
νέων νοικοκυριών γίνεται προσωπική συνέντευξη στην κατοικία του νοικοκυριού. Οι επόµενες συνεντεύξεις
µε ίδιο νοικοκυριό γίνονται είτε µε συνέντευξη πρόσωπο µε πρόσωπο είτε µε τηλέφωνο.
Περίπου το 10% των πρώτων συνεντεύξεων πραγµατοποιείται µε τη χρήση φορητού ηλεκτρονικού
υπολογιστή (CAPI). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιµοποιείται έντυπο ερωτηµατολόγιο.
21.4 Επικύρωση δεδοµένων
Οι επικύρωση των δεδοµένων γίνεται µέσω από µια σειρά από ελέγχους που εντοπίζουν ασυνέπειες µεταξύ
των ηµεροµηνιών που δίδονται από τους ερωτώµενους, µεταξύ εκπαίδευσης και επαγγέλµατος, µεταξύ
επαγγέλµατος και τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας, µεταξύ απαντήσεων που δίδονται σε
διαφορετικά µέρη του ερωτηµατολογίου και ασυνέπειες στην σύνθεση των νοικοκυριών. Τα προβλήµατα
που εντοπίζονται επιλύονται είτε µε νέα επαφή µε το νοικοκυριό, είτε, εάν είναι δυνατό, µε χρήση
προηγουµένων δεδοµένων από το ίδιο νοικοκυριό.
21.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Οι εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού παράγονται µε την αναγωγή των αποτελεσµάτων της
έρευνας στον συνολικό πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών. Η αναγωγή αυτή επιτυγχάνεται µε την
κατάλληλη στάθµιση των δειγµατικών τιµών.
Ο συντελεστής στάθµισης κάθε ατόµου που συµµετείχε στην έρευνα υπολογίζεται σε τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, σε κάθε άτοµο που απαντά στα ερωτήµατα της έρευνας αντιστοιχείται ένας συντελεστής
στάθµισης ο οποίος αντανακλά τις πιθανότητες επιλογής του ατόµου, όπως προκύπτουν από το σχεδιασµό
της έρευνας. Ο συντελεστής αυτός είναι ίσος µε το αντίστροφο της πιθανότητας επιλογής του νοικοκυριού
στο οποίο ανήκει το εν λόγω άτοµο.
Στο δεύτερο στάδιο, οι συντελεστές στάθµισης των ατόµων που περιλαµβάνονται σε µια µονάδα επιφανείας,
τροποποιούνται για να αντιµετωπιστεί η µη απόκριση στην έρευνα. Η διόρθωση γίνεται στο επίπεδο της
µονάδας επιφανείας και ο συντελεστής διόρθωσης ορίζεται ως:

Αριθµός νοικοκυριών της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδας που πρέπει να ανταποκριθούν /
αριθµό ανταποκριθέντων νοικοκυρών
Στο τρίτο στάδιο, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη στάθµιση των τιµών του δείγµατος µε τους
συντελεστές που προέκυψαν από τα πρώτα δύο στάδια, προσαρµόζονται έτσι ώστε να συµφωνούν µε
γνωστά πληθυσµιακά µεγέθη για τις 13 Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης, 8 οµάδες ηλικιών και κατά
φύλο. Για κάθε έτος, οι εκτιµήσεις αυτές προκύπτουν από τον πληθυσµό κατά την τελευταία απογραφή
(2011), και τις γεννήσεις, τους θανάτους και τη µετανάστευση στο ενδιάµεσο διάστηµα.
21.5.1 Ποσοστό τιµών µεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκµαρτών τιµών)
∆εν γίνεται υποκατάσταση ελλειπουσών τιµών (imputation) στα δεδοµένα της ΕΕ∆.
21.6 Προσαρµογές
∆εν υπάρχουν προσαρµογές στα τριµηνιαία αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού
21.6.1 Εποχική διόρθωση
Τα χαρακτηριστικά που µελετά η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού – αριθµός απασχολούµενων, ανέργων, κλπ.
– εµφανίζουν έντονες εποχικές διακυµάνσεις: για παράδειγµα, στην Ελλάδα η απασχόληση αυξάνεται το
καλοκαίρι λόγω του τουρισµού (αν δεν υπάρχουν αντισταθµιστικοί παράγοντες). Για αυτό το λόγο
εφαρµόζεται εποχική προσαρµογή στα µηνιαία αποτελέσµατα από το 2004 και για τις χρονοσειρές της
απασχόλησης και της ανεργίας ανά φύλο, οµάδες ηλικιών και Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
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Η παραγωγή των προσαρµοσµένων χρονοσειρών γίνεται µε τον αλγόριθµο TRAMO&SEATS.
Επισηµαίνεται ότι κατά την εποχική προσαρµογή, επανυπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των
µηνιαίων εκτιµήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου µήνα. Αυτός ο
επανυπολογισµός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων για τους προηγούµενους µήνες.

22. Σχόλια
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